
 
 
 

Kallelse 

 
Medlemmarna i Kungl. Lawn Tennis Klubben kallas härmed till årsmöte tisdagen den 18 maj 
2021 klockan 18:00. Mötet genomförs digitalt via Microsoft Teams och kräver en föranmälan 
för att deltaga. 
 
Anmälan om deltagande sker via denna LÄNK. 
 
Observera att du måste ange en mejladress i anmälan. Måndagen den 17 maj skickas en 
inbjudan till din angivna mejl med en länk till Microsoft Teams som du följer för att koppla 
upp dig på mötet. 
 
Anmäler du dig till mötet måste du deltaga med egen mejladress och använda en egen enhet 
(dator, surfplatta eller smartphone). Vi rekommenderar dig att använda en dator framför en 
surfplatta eller smartphone. Det går inte att koppla upp sig flera medlemmar på samma 
enhet. Detta för att röstningsförfarandet ska kunna hanteras och röstlängden registreras.  
 
Anmälan till mötet kan ske redan idag. Du måste vara inloggad för att anmäla dig. 
 
 

Styrelsens förslag till dagordning 

  
1. Mötets öppnande. 

2. Val av ordförande och sekreterare. 

3. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 

4. Fråga om mötet har utlysts på riktigt sätt. 

5. Fastställande av dagordning. 

6. Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötets protokoll. 

7. Styrelsens årsredovisning. 

8. Revisionsberättelsen. 

9. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av över- eller 

underskott i enlighet med balansräkningen. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna verksamhetsårets 

förvaltning. 

11. Information om verksamheten i sådana hel- och delägda bolag som avses i stadgarna, 

punkt 1. 

12. Fastställande av årsavgift och i förkommande fall besluta om inträdesavgift och 

medlemslån. 

13. Fastställande av budget och arbetsplan för det löpande verksamhetsåret. 

14. Behandling av annat ärende, som begärts av styrelsen eller medlem.  

https://www.kltk.se/kalender/arsmote-2021/


 

 

15. Bestämmande av antalet styrelseledamöter. 

16. Val av 

a)    ordförande 

b)    övriga styrelseledamöter 

c)    revisorer 

d)    revisorssuppleanter 

e)    ledamöter i valnämnden varav en ska utses till sammankallande 

17. Mötets avslutande.  

  

 
Övriga förslag och handlingar 

  
Samtliga årsmöteshandlingar såsom årsredovisningen, revisionsberättelsen, övriga förslag enligt 
punkten 12, 14 och 15 samt valnämndens förslag till val av styrelsens ordförande, övriga 
styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter kommer att finnas tillgängliga på klubbens 
hemsida (www.kltk.se) samt i Kungl. Tennishallen senast två veckor före årsmötet.  
  
Eventuella motförslag till valnämndens förslag som inkommit från medlem kommer att finnas 
tillgängliga på klubbens hemsida samt i Kungl. Tennishallen senast tre dagar före årsmötet. 
  
Den medlem som önskar få årsmöteshandlingarna tillsänt sig via post ombedes vänligen 
kontakta klubbens kansli; kansli@kltk.se 08-459 15 15. 

Stockholm den 16 april 2021 
KUNGL. LAWN TENNIS KLUBBEN 

Styrelsen 
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